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Mostra	  comKids:	  Sessões	  de	  produções	  audiovisuais	  premiadas	  
	  
Programação:	  
	  
Informações	  gerais:	  
	  
Parceiro:	  Espaço	  Itaú	  de	  Cinema,	  Escola	  no	  Cinema	  e	  Clube	  do	  Professor	  	  
Colaboração:	  Divercine,	  JapanPrize	  e	  Prix	  Jeunesse	  internacional	  
Dias:	  1,2,	  8	  e	  9	  de	  junho	  de	  2013	  
	  
Outras	  informações:	  www.comkids.com.br	  
	  

Agenda	  geral	  

Dia	  1	  de	  junho	   Dia	  2	  de	  junho	   Dia	  8	  de	  junho	   Dia	  9	  de	  junho	  
11h	  –	  sessão	  comkids	  
(clube	  do	  professor)	  –	  
frei	  caneca	  –	  sala	  6	  

	   	   11h	  –	  sessão	  comkids	  
–	  augusta	  –	  sala	  3	  

14h	  –	  sessão	  comkids	  
–	  augusta	  –	  sala	  3	  

14h	  –	  sessão	  comkids	  
–	  augusta	  –	  sala	  3	  

14h	  –	  sessão	  comkids	  
–	  augusta	  –	  sala	  3	  

14h	  –	  sessão	  comkids	  
–	  augusta	  –	  sala	  3	  

	  

	  
Sessão	  1	  -‐	  comkids	  –	  Clube	  Professor	  
Dia	  1/06,	  às	  11h	  	  -‐	  Espaço	  Itaú	  de	  Cinema	  –	  SP|Frei	  Caneca	  (Shopping	  Frei	  Caneca),	  sala	  6	  
Sessão	  para	  professor	  +	  debate	  com	  equipe	  comKids	  
	  
DESIGN	  AH!	  
Direção:	  Masakazu	  Sato	  
País:	  Japão,	  2011	  
Duração:	  15	  minutos	  
Sinopse:	  Design	   Ah!	  mostra	   para	   as	   crianças	   como	   o	   design	   pode	   tornar	   a	   vidadas	   pessoas	  
mais	  divertida	  e	  criativa.	  	  	  
	  

Campeonato	  de	  Ovelhas	  *	  
Título	  original:Champion	  Sheeps	  
Direção	  e	  produção	  :	  Aardman’sstudios	  
País	  :	  Inglaterra,	  2012	  	  
Duração:	  1	  minuto	  	  
Sinopse:	  A	  vida	  na	  fazenda	  ganha	  um	  tom	  bem	  esportivo	  quando	  um	  divertido	  grupo	  de	  
ovelhas	  liderado	  por	  Shaun	  cria	  sua	  própria	  versão	  animal	  de	  diversas	  modalidades	  esportivas.	  
*serão	  exibidos	  quatro	  curtas	  do	  “Campeonato	  das	  ovelhas”	  durante	  essa	  sessão	  
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A	  bicicleta	  dos	  meus	  sonhos	  
Titulo	  original:	  Mydreambike	  
Direção	  e	  produção:	  TRT	  Kids	  
País:	  Turquia,	  2009	  
Duração:	  15	  minutos	  
Sinopse:	  Abdullah	  	  é	  um	  garoto	  de	  11	  anos	  que	  vive	  com	  sua	  família	  em	  Hasankeyf,	  um	  ponto	  
turístico	  histórico	  localizado	  no	  oeste	  da	  Turquia.	  Ele	  sonha	  em	  ter	  uma	  bicicleta,	  mas	  como	  
sua	  família	  é	  pobre,	  Abdullah	  decide	  conseguir	  seu	  próprio	  dinheiro,	  trabalhando	  como	  guia	  
turístico	  da	  região.	  	  
	  
Senha	  Verde	  -‐	  Tobías	  apresenta:	  um	  café	  da	  manhã	  ecológico	  
Título	  original:	  Tobías	  presenta:Um	  desayuno	  ecológico	  
Direção:	  Mariano	  Saban	  
País:	  Argentina,2012	  
Produção:	  Goethe	  Institut	  /	  PakaPaka	  
Duração:	  04	  minutos	  
Sinopse:	  Amanhece.	  Tobías	  acorda.	  Hoje	  ele	  mesmo	  vai	  preparar	  seu	  café	  da	  manhã.	  Para	  isso,	  
ele	  colhe	  os	  alimentos	  e	  nos	  explica	  como	  fazer	  chá	  em	  uma	  cozinha	  solar.	  
	  

A	  Oficina	  de	  Tord	  
Título	  original:Tord’s	  garage	  	  
Direção:Ragnhild	  Giaever	  
País:	  Noruega,	  2012	  
Duração	  :	  04	  minutos	  
Sinopse:	  Tord	  é	  um	  garoto	  de	  9	  anos	  que	  estuda	  animais	  selvagens	  em	  sua	  oficina	  de	  trabalho	  
e	  compartilha	  com	  os	  espectadores	  seu	  entusiasmo	  e	  descobertas.	  Neste	  episodio,	  ele	  
apresenta	  um	  aquários	  com	  anêmonas.	  
	  

	  
Sessão	  2	  -‐	  comKids	  
Dia	  1/06	  e	  dia	  09/06,	  às	  14h	  	  -‐	  Espaço	  Itaú	  de	  Cinema	  –	  SP|Augusta	  (Rua	  Augusta),	  sala	  3	  
	  
DESIGN	  AH!	  
Direção:	  Masakazu	  Sato	  
País:	  Japão,	  2011	  
Duração:	  15	  minutos	  
Sinopse:	  Design	  Ah!	  mostra	  para	  as	  crianças	  como	  o	  design	  pode	  tornar	  a	  vidadas	  pessoas	  
mais	  divertida	  e	  criativa.	  

Senha	  verde	  -‐	  Christian	  apresenta:	  Muita	  luz	  
Titulo	  original:	  Cristian	  presenta:	  Demasiada	  Luz	  
Direção:	  Leonardo	  Garcia	  
País:	  Argentina,	  2012	  
Produção:	  Goethe	  Institut	  /	  Pakapaka	  
Duração:	  	  4	  minutos	  
Sinopse:	  Christian	  é	  integrante	  do	  clube	  de	  ciências	  da	  sua	  escola,	  onde	  se	  tenta	  entender	  o	  
que	  é	  a	  “contaminação	  lumínica”.	  
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O	  Velho	  aquecedor	  	  
Titulo	  original:	  El	  ViejoCalefon	  
Direção	  e	  roteiro:	  Tunda	  Prada	  
País:	  Uruguai,	  2011	  
Duração:	  10	  minutos	  
Sinopse:	  Em	  uma	  casa,	  como	  outra	  qualquer,	  ocorre	  um	  acontecimento	  mágico:	  os	  utensílios	  
de	  banho	  se	  comunicam	  com	  o	  menino	  Mateo	  e	  pedem	  sua	  ajuda	  para	  que	  o	  velho	  aquecedor	  
de	  água	  não	  morra	  de	  tristeza.	  Ao	  longo	  da	  história,	  Mateo	  descobre	  a	  verdadeira	  importância	  
da	  água	  na	  vida	  de	  todos.	  
	  

Senha	  Verde	  -‐	  Estefanía	  apresenta:	  Promessas	  ao	  Vento	  
Titulo	  original:	  Estefanía	  presenta:	  Promesas	  al	  Viento	  
Direção:WilmerSottoSuárez	  
País:	  Colômbia,	  2012	  
Produção:	  Goethe	  Institut	  /	  Señalcolombia	  
Duração:	  04	  minutos	  
	  

Esperança	  	  	  
Titulo	  original	  :Rising	  Hope	  	  
Direção:MilenVitanov	  
País:	  Alemanha,	  2013	  	  
Duração:	  9	  minutos	  	  
Sinopse:	  Um	  cavalo	  de	  corridas	  campeão	  precisa	  que	  seja	  colocada	  à	  sua	  frente	  a	  imagem	  de	  
um	  pasto	  verde	  pra	  ser	  incentivado	  a	  vencer	  as	  competições.	  	  De	  repente	  o	  estímulo	  não	  
funciona	  mais	  e	  o	  animal	  vai	  buscar	  um	  sentido	  para	  a	  vida	  usando	  sua	  própria	  percepção	  e	  
suas	  quatro	  patas.	  	  
	  
Obs:	  Durante	  essa	  sessão	  serão	  exibidas	  vinhetas	  do	  comKids	  Green	  

	  
Sessão	  3	  –	  comkids	  -‐	  Divercine	  
Dia	  2/06	  e	  dia	  08/06,	  às	  14h	  	  -‐	  Espaço	  Itaú	  de	  Cinema	  –	  SP|Augusta	  (Rua	  Augusta),	  sala	  3	  
	  
	  
O	  Beijo	  
Título	  original:	  There’s	  Bliss	  in	  the	  kiss	  	  
Direção	  e	  produção:	  	  Melanie	  Beisswenger	  
País:	  Alemanha,	  2009	  
Duração:	  1	  minuto	  
Sinopse:	  Uma	  bela	  princesa	  busca	  encontrar	  o	  seu	  príncipe	  encantado	  em	  um	  sapo	  bem	  
esperto.	  	  
	  
Luminaris	  
Direção:	  J.P	  Zaramella	  
País:	  Argentina,	  2011	  
Duração:	  6	  minutos	  
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Sinopse:	  Em	  um	  mundo	  em	  que	  a	  luz	  domina	  e	  dita	  o	  ritmo	  da	  vida,	  um	  homem	  tem	  um	  plano	  
para	  mudar	  o	  rumo	  das	  coisas.	  Esse	  curta	  levou	  os	  prêmios	  de	  crítica	  e	  público	  do	  Festival	  de	  
Annecy,	  na	  França.	  
	  

Imagine	  uma	  menina	  com	  cabelos	  de	  Brasil	  
Direção	  e	  produção:	  Alexandre	  Bersot	  
País:	  Brasil,	  2010	  
Duração:	  10	  minutos	  
Sinopse:	  O	  cabelo,	  a	  fronteira	  final.	  Entre	  caretas	  e	  escovas,	  as	  viagens	  em	  busca	  de	  aceitação.	  
	  

Carteiro	  
Título	  original:	  Post!	  
Direção:MatthiasBruhn	  e	  Christian	  Asmussen	  
País:	  Alemanha,	  2008	  
Duração:	  13	  minutos	  
Sinopse:	  Num	  pequeno	  povoado	  no	  fim	  do	  mundo	  existe	  um	  carteiro	  que	  tem	  um	  jeito	  bem	  
diferente	  de	  realizar	  seu	  trabalho:	  Ele	  escreve	  cartas	  divertidas	  entrega	  no	  lugar	  das	  cartas	  
endereçadas	  para	  os	  moradores	  do	  povoado.	  
	  

Grand	  Prix	  	  
Direção:	  Marc	  Riba	  e	  Anna	  Solanas	  
País:	  Espanha,	  2011	  
Duração:	  7	  minutos	  
Sinopse:	  Céu	  claro.	  Veículos	  sobre	  a	  linha	  de	  largada.	  Blas,	  Ivan	  e	  Hector	  tomam	  seus	  lugares.	  
Vai	  começar	  a	  corrida!	  
	  

O	  pequeníssimo	  príncipe	  
Título	  original:	  Le	  troppetit	  Prince	  
Direção:ZoiaTrofimova	  
País:	  França,	  2003	  
Duração:	  6	  minutos	  
Sinopse:	  Um	  homenzinho	  se	  ocupa	  o	  dia	  inteiro	  em	  limpar	  o	  sol,	  que	  está	  sujo.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Serviço:	  
	  
Sessão	  comkids	  –	  Clube	  do	  Professor,	  dia	  01/06,	  às	  11h	  
Espaço	  Itaú	  de	  Cinema	  –	  SP|Frei	  Caneca	  (Shopping	  Frei	  Caneca),	  sala	  6	  
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R.	  Frei	  Caneca,	  569,	  3º	  piso	  -‐	  Consolação,	  São	  Paulo.	  Telefone:	  (11)	  3472-‐2359.	  Acessível,	  ar	  
condicionado	  
Exibição	  +	  debate	  com	  equipe	  comkids	  
Classificação:	  Livre	  

Sessão	  comkids	  e	  Sessão	  comkids	  –	  Divercine	  
Dia	  01,	  02,	  08	  e	  09,	  às	  14h	  	  -‐	  Espaço	  Itaú	  de	  Cinema	  –	  SP|Augusta	  (Rua	  Augusta),	  sala	  3	  
Rua	  Augusta,	  n.	  1475	  e	  1470	  -‐	  Consolação,	  São	  Paulo,	  Tel.	  (11)	  3288	  6780.	  	  Acessível,	  ar	  
condicionado	  
Classificação:	  Livre	  

Sessão	  Premiados	  –	  Festival	  comkids	  Prix	  JeunesseIberoamericano	  2013-‐05-‐17	  Dia	  09/06,	  às	  
11h	  
Espaço	  Itaú	  de	  Cinema	  –	  SP|Augusta	  (Rua	  Augusta),	  sala	  3	  
Rua	  Augusta,	  n.	  1475	  e	  1470	  -‐	  Consolação,	  São	  Paulo,	  Tel.	  (11)	  3288	  6780.	  	  Acessível,	  ar	  
condicionado	  
Classificação:	  Livre	  

	  


